
Likvärdig och tillgänglig 
cancervård i hela Norrland

KORT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR

Välkommen att kontakta oss
Regionalt cancercentrum norr
Norrlands universitetssjukhus
901 85 UMEÅ
Tfn: 090-785 19 90

E-post: rccnorr@regionvasterbotten.se
Webbplats: www.cancercentrum.se/norr

Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5B, plan 0, målpunkt P eller PA.

RCC Norr 
arbetar för...

Jämlik och patientcentre-
rad vård, av hög kvalitet

Ta tillvara och knyta 
samman kompetenser

Kortare väntetider och 
en sammanhållen vård-

process

Lärandestyrt systema-
tiskt förbättringsarbete

Tillföra ny evidens-
baserad kunskap

Främja cancerforskning av hög 
kvalitet, med tydlig klinisk förankring 

och patientnytta
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Regionalt cancercentrum norr
RCC Norr är ett kunskapscentrum som stödjer regionerna i arbetet 
med att utveckla cancervården i norra sjukvårdsregionen. 

RCC Norr knyter samman kompetenser, resurser och kunskap inom 
cancerområdet, från tidig upptäckt och genom hela vårdprocessen, 
inklusive rehabilitering, palliativ vård och cancerforskning. 

Mycket av arbetet sker nationellt i samverkan med landets fem övri-
ga regionala cancercentrum. RCC i samverkan utgör det nationella 
programområdet (NPO) för cancersjukdomar.

Vision och mål
RCC Norr och Norrlandsregionerna 
har en gemensam vision:
”Likvärdig och tillgänglig cancervård i 
hela Norrland med spets och bredd”. 

Målet är att färre ska insjukna i cancer 
och att fler ska överleva längre – med 
en bättre livskvalitet.

Ärftlig cancer
Vid RCC Norr finns en cancer-
genetisk mottagning som gör 
utredningar vid misstänkt ärftlig 
cancer för patienter i hela sjuk-
vårdsregionen.

Processledare och arbetsgrupper
För varje vårdprocess inom cancerområdet, har RCC Norr utsett 
sjukvårdsregionala processledare. Deras uppgift är att driva för-
bättringsarbete inom respektive vårdprocess. Tillsammans med 
sjukvårdsregionala arbetsgrupper ansvarar de för att analysera 
vårdprocessen och identifiera svaga länkar.

Patientsamverkan
RCC Norrs patient- och närståenderåd 
(PNR) har representanter från olika 
patientföreningar. PNR driver frågor som 
är viktiga för patienter och närstående 
och har en direkt dialog med RCC Norrs 
ledning. 

PNR är representerade i RCC Norrs styr-
grupp. Patient- och närståenderepresen-
tanter ingår också i olika arbetsgrupper 
inom RCC.

Nationella kvalitetsregister
De nationella kvalitetsregistren inom cancerområdet är en viktig del av RCC Norrs 
verksamhet. De ger unika möjligheter att följa upp kvaliteten i vården.

Vid RCC arbetar systemutvecklare och produktägare med registerutveckling och 
konstruktion av formulär. Registeradministratörer arbetar med inrapporteringen av 
patienter till registren. Statistiker tar fram statistik för uppföljning och forskning.

Vårdprogram och 
nationella riktlinjer
Genom att definiera förbättringsområ-
den, sätta tydliga mål för cancervården, 
följa upp resultat samt genom att arbeta 
för att nationella riktlinjer, vårdprogram 
och standardiserade vårdförlopp (SVF) 
tillämpas inom cancervården i hela sjuk-
vårdsregionen, medverkar RCC Norr till 
att förbättra cancervården.

Cancerregistret
RCC Norr registrerar alla sjukvårdsregi-
onens cancerpatienter i det lagstadgade 
Cancerregistret vid Socialstyrelsen.


